
گزارش

س��کوت مدعیان حقوق بش��ر در قبال اسرای 
فلس��طینی در حال��ی ادامه دارد که ش��اخه 
نظامی جنبش جهاد اس��امی فلس��طین در 
پیامی به رژیم صهیونیس��تی هشدار داد صبر 
ما هرگز طول نخواهد کش��ید. همزمان شاخه 
نظامی جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز با 
تاکید بر اینکه اسرا خط قرمز هستند، تعرض 

به آنها را به معنای اعان جنگ دانست.
پی��ام ویدیویی ک��ه گردان های صلح، ش��اخه 
نظامی جنبش جهاد اسامی در فلسطین برای 
رژیم صهیونیستی ارسال کرد، با این سخن زیاد 
النخاله، دبیرکل این جنبش آغاز شد که "دشمن 
اس��رائیلی را مس��ؤول جان تمامی اسرا به ویژه 
ماهر االخ��رس می دانم".در ادامه پیام ویدیویی 
گردان ه��ای صلح با عنوان "صبر ما هرگز طول 
نخواهد کشید"، تصاویری از موشک های آماده 
پرتاب "بدر۳" همراه با صدای آژیر هش��دار در 
ش��هرک های غاف غزه پخش شدند.همچنین 
گردان ه��ای ش��هید ابوعلی مصطفی، ش��اخه 
نظام��ی جبهه خلق برای آزادی فلس��طین در 
بیانیه ای رژیم صهیونیستی را از هرگونه تعرض 
به اس��رای فلسطینی برحذر داشته و این رژیم 
را مسؤول جان اسرا به ویژه اسرایی دانست که 

دست به اعتصاب غذا زده اند.

ای��ن گردان ها در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: 
اسرای فلسطینی خط قرمز هستند و هرگونه 
تعرض به آنان به منزله اعان جنگ است.۳۰ 
اسیر فلسطینی در زندان عوفر که بیشتر آنان 
از اعضای حماس، جهاد اسامی و جبهه خلق 
هس��تند، در حمایت از اس��یر ماهر اخرس و 

وائل جاگوب دست به اعتصاب غذا زدند.
اسیر ماهر اخرس از ۷۶ روز پیش در اعتراض به 
بازداشت موقت خود در زندان رژیم صهیونیستی 
دس��ت به اعتصاب غذای نامحدود زده است و 
وضعیت س��امت او از ش��امگاه شنبه بیش از 
پیش رو به وخامت رفته است. او هم اکنون در 
بیمارستان کابان در فلسطین اشغالی ۱۹۴۸ 
بستری است. این اسیر فلسطینی ۴۹ سال سن 
دارد و دارای ۶ فرزند اس��ت که کوچکترین آن 
ها یک س��ال س��ن دارد.خبر دیگر آنکه در پی 
حمله صهیونیس��ت ها به معترضان فلسطینی 
در ق��دس اش��غالی، ده ها کودک فلس��طینی 
مصدوم ش��دند.ده ها فلس��طینی در پی حمله 
ارتش رژیم صهیونیستی با گاز اشک آور دچار 
مسمومیت ش��دند. تعدادی از فلسطینی ها در 
شمال قدس اش��غالی علیه آشکارسازی روابط 
برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
تظاهراتی برپا کردند که با حمله نظامیان این 

رژیم مواجه ش��دند. ارتش رژیم صهیونیستی 
ب��رای متفرق کردن این افراد از گاز اش��ک آور 
استفاده کرده است.خبر دیگر آنکه یک سازمان 
حقوق بشری محاکمه ده ها فلسطینی و اردنی 
را در دادگاه های س��عودی محکوم کرد و آن را 

نوعی بی عدالتی و نقض حقوق بشر دانست.

اراضی اشغالی علیه نتانیاهو
رس��انه های رژیم صهیونیس��تی از تظاهرات 
علیه بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر این رژیم 
در بی��ش از ۱۲۰۰ نقط��ه اراضی اش��غالی و 
درگی��ری بین پلیس و تظاهرکنندگان در تل 

آویو خبر دادند.
 رسانه های عبری زبان گزارش دادند که برای 
دومین هفته متوالی ، اراضی اشغالی فلسطین 
ش��اهد اعتراض��ات ده ه��ا هزار نف��ری علیه 
سیاس��ت بنیامین نتانیاهو در بیش از ۱۲۰۰ 
نقطه بود. این رس��انه ها تظاهرات در اراضی 
اش��غالی را بی س��ابقه توصیف کردند.رس��انه 
ه��ا همچنین گ��زارش دادند پ��س از یورش 
معترض��ان به یک ایس��ت بازرس��ی نیروهای 
پلیس، درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان 
به وجود آمد.وب سایت i۲۴NEWS نوشت 
ک��ه جنب��ش "پرچم های س��یاه اس��رائیل" 

همچنان ادامه دارد؛ اعتراضاتی که خواس��تار 
استعفای نتانیاهو است و شنبه شب به تجمع 

هزاران اسرائیلی در صدها نقطه انجامید.
این وب س��ایت، اع��ام کرد در ت��ل آویو دو 
اعت��راض برگزار ش��د، اولی در می��دان رابین 
و تظاه��رات دوم در می��دان تئات��ر "حبیما".
همچنین از جمله ش��هرهایی که تظاهرات در 
آنها برگزار ش��د: قدس اش��غالی، حیفا و سایر 
شهرها ، پل ها و تقاطع ها بود. تظاهرکنندگان 
پرچم های رژیم صهیونیس��تی و پرچم های 
س��یاه و بنرهایی را حمل میکردند که شامل 
نوش��ته های��ی در محکومی��ت نتانیاه��و بود. 
"این همزم��ان با تعطیات یهودیان موس��وم 
به "ش��ادی ت��ورات" و تعطیلی اعمال ش��ده 
برای مبارزه با ش��یوع کرونا است که طبق آن 
صهیونیست ها نباید از منازلشان بیش از هزار 

متر دور شوند.جنبش "پرچمهای سیاه" که از 
سازمان دهندگان این اعتراضات است برخی 
نیروهای��ش را در نزدیک��ی تظاهرات ش��مال 
تل آوی��و مس��تقر و اعام ک��رد پلیس رژیم 
صهیونیس��تی ب��ا برخی از خش��ونت ها علیه 
تظاهرکنندگان از س��وی طرف��داران نتانیاهو 
برخ��ورد نمی کند. از س��وی دیگ��ر برخی از 
مس��ئولین حزب آبی س��فید تهدی��د کردند 
چنانچه بنیامین نتانیاهو بر برگزاری انتخابات 
زودهنگام اصرار بورزد برای عزل او و تشکیل 
»دولت جایگزین« تاش خواهند کرد.در این 
میان در اقدامی تبلیغاتی برای نتانیاهو امارات 
متحده عربی و رژیم صهیونیستی برای حضور 
ش��رکت های نظام��ی رژیم صهیونیس��تی در 
نمایش��گاه نظامی س��وم تا هفتم اسفندماه به 

میزبانی ابوظبی توافق کردند.
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آتش بس ش��کننده میان باکو و ایروان پس از 
دو هفته درگیری در حالی برقرار ش��ده است 
ک��ه رئیس دولت خودخوان��ده منطقه قره باغ ، 
اعام کرد، مقامات اس��رائیلی که به جمهوری 
می دهند،  تهاجم��ی  س��اح های  آذربایج��ان 

مسئول کشتار جمعی در این منطقه هستند.
رئی��س جمه��وری  هاروتیونی��ان،  آرایی��ک   
خودخوان��ده آرتس��اخ در قره باغ در نشس��تی 
خبری در پاس��خ به این ادع��ای مقامات رژیم 
صهیونیس��تی که اعام کرده بودند از استفاده 
جمه��وری آذربایج��ان از پهپهاده��ای ای��ن 
رژی��م در حمات و بمباران مناطق مس��کونی 
خب��ر ندارند، گف��ت: در جری��ان جنگ آوریل 
داد(،  )درگیری های��ی ک��ه س��ال ۲۰۱۶ رخ 
مقامات اسرائیلی می دانس��تند که تسلیحاتی 
که به جمهوری آذربایجان صادر کرده اند برای 
اه��داف دفاعی اس��تفاده نمی ش��ود بلکه برای 
عملیات حمله مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند. 
دلیل اطاعش��ان نیز این است که مجموعه ای 
از متخصصانی که از اس��رائیل آمده بودند، این 
تس��لیحات را عملیات��ی کردن��د. بنابراین این 

اظهارات اسرائیلی ها برای مسخره کردن مردم 
است.وی افزود: البته اسرائیل این را می داند و 
همچنان به تهیه ساح ادامه می دهد. مقامات 
اسرائیلی که خود از یک نسل کشی جان سالم 
به در برده اند، مسئول این نسل کشی هستند.

هاروتیونی��ان گفت: اقدامات رهبری اس��رائیل 
ثابت می کند که ارزش های انس��انی و الهی در 
جهان به خاطر پول نقض می ش��ود.وی گفت: 
نه تنها مقامات اسرائیلی بلکه کشورهای دیگر 
نی��ز از همه آنچه اتف��اق می افتد، خبر دارند و 
اس��رائیل همچنان ب��ه جمه��وری آذربایجان 

ساح می دهد.
ای��ن مواض��ع در حال��ی مطرح می ش��ود که 
همچن��ان تن��ش میان باک��و و ای��روان ادامه 
دارد چنانکه نخس��ت وزیر ارمنس��تان در یک 
پی��ام فیس��بوکی درب��اره درگیری ها بر س��ر 
منطقه قره باغ کوهس��تانی گف��ت که »جهان 
باید حق آرتس��اخ )منطقه قره باغ کوهستانی( 
برای تعیین سرنوش��ت خودش را به رسمیت 
بشناس��د«.نیکول پاشینیان نخس��ت وزیر این 
کش��ور در ای��ن پیام ضم��ن اس��تفاده از واژه 

»آرتس��اخ« برای منطقه قره باغ کوهستانی، از 
کش��ورهای جهان به رسمیت ش��ناختن حق 
این منطقه برای تعیین سرنوش��ت خودش را 
خواس��تار ش��د. این در حالی است که منطقه 
قره باغ کوهس��تانی از منظ��ر قواعد بین المللی 
بخشی از خاک جمهوری آذربایجان محسوب 
می ش��ود. از س��وی دیگر در حالی که یک روز 
از اج��رای آتش ب��س می��ان دو ط��رف درگیر 
در منطقه »ق��ره باغ کوهس��تانی« می گذرد، 
جمه��وری آذر بایج��ان گفته نیروه��ای ارمنی 
ش��هر »گنجه« را گلوله باران کرده و هفت نفر 
نیز کشته ش��ده اند.حکمت حاجی یف، دستیار 
رئیس جمه��ور جمهوری آذر بایجان با انتش��ار 
پیام��ی در توئیت��ر در ای��ن خصوص نوش��ت: 
»تاکن��ون بی��ش از هفت غیر نظامی کش��ته و 
۳۳ نفر از جمله کودکان زخمی ش��ده اند. س��ه 
خانه نیز ویران شده است.« خبرنگاران محلی 
می گوین��د در ش��هر مرک��زی منطق��ه قره باغ 
صدای انفجار ش��نیده ش��ده و برخی دیگر نیز 
مدعی حمله موشکی ارمنستان به دومین شهر 
بزرگ جمهوری آذربایجان هستند.خبرگزاری 
»اس��پوتنیک« به نقل از خبرنگار میدانی خود 
گزارش داد که چندین صدای انفجار در ش��هر 
»استپاناکرت« یا همان »خان کندی« به عنوان 
مرکز منطقه قره باغ ش��نیده شده و آسمان نیز 

با نور شدید روشن شده است.

توافق سنجار بده بستان انتخاباتی است
»ش��یخ قیس الخزعلی« دبیرکل جنب��ش »عصائب اهل الحق« عراق به 
توافق »سنجار« میان دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق واکنش نشان 
داد. وی اعام کرد که توافق س��نجار میان دولت بغداد و مقامات اقلیم 
کردس��تان عراق جزء تش��ریفات سیاسی و بده بس��تان های انتخاباتی 
اس��ت. وی تأکید کرد: ایزدی ها پیش از این رنج های فراوانی را متحمل 
شده اند و به نظر با این توافق رنج آنها تداوم پیدا می کند. طبق توافق اخیر، 
بغداد و اربیل مس��ئولیت اداره پرونده امنیتی سنجار را بر عهده خواهند گرفت . 
شهر سنجار به عنوان مرکز شهرستان سنجار در غرب استان نینوا در فاصله ۸۰ 
کیلومتری از موصل واقع شده و از این منطقه به عنوان خاستگاه تاریخی اقلیت 
دینی ایزدی یاد می شود. این شهرستان در نتیجه هجوم داعش در سال ۲۰۱۴ 

بین ۶۰ تا ۸۰ درصد ویران شده است.

تاکید الجزایر بر حمایت از فلسطین
رئی��س جمهور الجزایر بر حمایت پایدار کش��ورش از آرمان فلس��طین 
تاکید کرد و خواس��تار توجه به این مسئله ش��د.  »عبدالمجید تبون« 
در س��خنرانی خود در برابر فرمانده��ان ارتش الجزایر بر حمایت پایدار 
کشورش از آرمان و ملت فلسطین تاکید کرد و خواستار توجه به مسئله 
عادالنه فلسطین شد.تبون اضافه کرد: با وجود شرایط دشوار بین المللی 
نمی توانیم مس��ئله فلس��طین را که مادر همه مسایل است، نادیده بگیریم. 
از مبارزه ملت فلس��طین برای بازپس گرفتن س��رزمین غصب شده اش حمایت 
می کنیم. او پیش تر نیز در در هفتاد و پنجمین نشس��ت س��االنه مجمع عمومی 
سازمان ملل با اشاره به اقدام برخی حکام کشورهای عربی در عادی سازی روابط 
خود با اس��رائیل گفته بود از مردم فلس��طین، آرمان و حق آنها در تشکیل دولت 

مستقل به پایتختی قدس شریف حمایت می کنیم. 

عذرخواهی اون از مردم کره شمالی 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان رژه نظامی اخیر که با نمایش 
موشک های بالس��تیک دوربرد این کشور برای اولین بار پس از دو سال 
همراه شد، در س��خنانی احساسی عذرخواهی کرد که نتوانسته زندگی 
ش��هروندان کره ش��مالی را ارتقا دهد. در جریان رژه نظامی موشک های 
بالس��تیک کره ش��مالی برای اولین بار از زمانی که کی��م دیدار با رهبران 
بین المللی از جمله دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ را آغاز کرد، به نمایش درآمد. 
کیم جونگ اون تحریم های بین المللی، طوفان ها و ش��یوع کرونا را عاملی دانست 
که اجازه نداد وعده های پیش��رفت اقتصادی محقق شود. او گفت: »شرمنده ام که 
هرگز نتوانس��ته ام به درس��تی اعتماد عظیم ش��ما را تافی کنم. تاش و از خود 
گذشتگی من برای بیرون آوردن مردم از وضعیت معیشت دشوار کافی نبود.« وی 

از تاش های ارتش کشورش در جلوگیری از شیوع کرونا قدردانی کرد.

 تاجیکس�تان: مردم تاجیکس��تان دیروز برای 
انتخاب رییس جمهور کشور از میان پنج کاندیدا از 
جمله رئیس جمهور فعلی به پای صندوق های رای 
رفتند. به گفته کمیس��یون انتخابات و همه پرسی 
تاجیکس��تان، ۶۸ حوزه رای گیری در این کشور به 
هم��راه ۳۳۷۵ حوزه اخذ آرا و ۳۹ حوزه رای گیری 
در خارج از تاجیکس��تان مامور کسب آرای مردمی 

بودند.

 سوریه: بش��ار الجعفری نماینده دائم سوریه در 
سازمان ملل تأکید کرد، این کشور قربانی تروریسم 
اقتصادی اس��ت که با قوانین بی��ن المللی مغایرت 
دارد. بس��یاری از کش��ورهای عضو این جنبش در 
طول س��ال های گذش��ته ش��اهد تجاوز، اش��غال و 
مداخل��ه خارج��ی بوده اند که امنی��ت و ثبات ما را 
بره��م زده و به حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی 
کش��ورهایمان تجاوز کرده یا برای تغییر نظام های 

مشروع  با زور تاش کرده اند.

 روس�یه: والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
در مصاحب��ه ای گف��ت: در واقع، در سیاس��ت های 
بزرگ هیچ دوس��تی وجود ندارد.پیش تر، پوتین در 
جریان س��خنرانی اش در هفت��اد و پنجمین مجمع 
عمومی س��ازمان ملل در تاریخ ۲۲ سپتامبر گفته 
بود: م��واردی وجود داش��ته اند ک��ه بیانگر کاهش 
انس��انیت و در سطح روابط رس��می بین کشوری، 

بیانگر کاهش دوستی بوده اند.

هشدار گروه های فلسطینی به رژیم صهیونیستی درباره تهدید جان اسیران فلسطینی 

صبر مقاومت هرگز طوالنی نخواهد شد

علی تتماج 

لیبی ک��ه زمانی با ن��ام عمر مختار پیش��گام 
مبارزه با اس��تعمار ایتالیا ش��ناخته می ش��د 
در س��ال ۲۰۱۱ ب��ا تحوالتی مواجه ش��د که 
در ظاهر به س��رنگونی چه��ار دهه دیکتاتوری 
قذاف��ی منجر ش��د اما در ادام��ه راه الیه های 
پنهان این س��رنگونی آش��کار ش��د. لیبی که 
مانن��د مصر ، تونس ، یم��ن و... با حرکت های 
مردمی همراه بود، در کوتاه ترین زمان ممکن 
و در اقدامی تامل برانگیز با ادعای حمایت های 
عربی و غربی از خیزش مردمی مواجه ش��د و 
کشورهایی که علیه قیام مردم سایر کشورهای 
عربی اقدام می کردند ادعای حمایت از آزادی 
خواه��ی مردمی لیبی را س��ر دادند. اکنون ۹ 
س��ال از آن زمان می گذرد و لیبی را کشوری 
جنگ زده می نامند که چند پاره با بحران های 
شدید امنیتی و اقتصادی شده است.اکنون در 
کنار س��اختارهای قبیله ای، لیبی به دو بخش 

عمده تقسیم شده است که بخشی از آن تحت 
حاکمیت الس��راج که دولت قانونی خوانده می 
ش��ود و خلیفه حفتر که خود را وحدت بخش 
لیبی می نامد تقس��یم شده اس��ت. نکته قابل 
توجه در ای��ن فرآیند اقدام اخیر کش��ورهای 
اروپایی اس��ت چنانکه سفرای کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا در خصوص اتخاذ تدابیر تنبیهی 
علیه عامان کارش��کنی در برقراری آتش بس 
در لیبی هش��دار دادند.این س��فرا در دیدار با 
»فائز الس��راج« رئیس دولت وفاق ملی لیبی، 
در طرابلس تاکید کردند ممکن اس��ت تحریم 
هایی را علیه عامان نقض ممنوعیت ارس��ال 
س��اح به لیب��ی و نی��ز عامان غ��ارت اموال 
عمومی و ناقضان حقوق بش��ر در این کش��ور، 
اعمال کنند. حال این س��وال مطرح است که 
این اقدام سفرای اروپایی چه تاثیری بر امنیت 
لیبی خواهد داش��ت؟ نگاهی بر تحوالت لیبی 
نش��ان می دهد که در کن��ار نزاع های داخلی، 
مجموع��ه ای از بازیگ��ران خارج��ی نیز جنگ 
نیابتی را در این کشور به راه انداخته اند. جنگی 
که محور آن را تقابل میان ترکیه و کشورهای 
اروپایی بویژه فرانسه تشکیل می دهد. ترکیه با 

ادعای حمایت از جریان اخوان در کنار السراج 
قرار گرفته در حالی کش��ورهای اروپایی همراه 
امارات و عربستان و مصر و رژیم صهیونیستی 
در کن��ار خلیف��ه حفتر ق��رار گرفته ان��د. این 
رویکردهای مداخله جویانه زمینه ساز استمرار 
بحران امنیت در لیبی ش��ده است بویژه اینکه 
فض��ای بحران��ی فرصتی برای حضور و رش��د 
گروه های تروریس��تی را نیز ایجاد کرده است. 
بر این اساس می توان گفت که کشورهای خود 
کانون بحران لیبی هس��تند بگونه ای که حتی 
حمایت سفرا در دیدار السراج نیز بیشتر جنبه 
گایه گزاری و خط و نش��ان کش��یدن داشته 
است چنانکه سفرای اروپایی از توافقنامه ترکیه 
و لیبی درباره ترس��یم مرزهای دریایی بین دو 
کشور در دریای مدیترانه انتقاد و تاکید کردند 
ای��ن توافقنامه قوانین بین الملل��ی مربوط به 
دریاها را در نظر نگرفته اس��ت. در این شرایط 
اروپا نمی تواند ادعای ناجی بودن سر دهد چرا 
که خود کانون بحران س��از اس��ت و نه حال 
بحران چنانکه این روند را در سایر نقاط جهان 
همچون فلسطین، عراق، سوریه، افغانستان و.... 

می توان مشاهده کرد. 

یادداشت

خط و نشان قانون شکنان 

 رئیس جمهوری خودخوانده در قره باغ مطرح کرد 

اسرائیل مسئول کشتار جمعی در قفقاز


